
 
 
CALL FOR ABSTRACTS 

 

Op donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021 worden de Nederlands-Vlaamse 

Wetenschapsdagen 2021 gehouden. Toegang tot palliatieve zorg en tot onderzoek in de 

palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het soort aandoening, demografische 

kenmerken, afkomst en gedrag kunnen deze toegang bemoeilijken. Dit staat op gespannen 

voet met het ideaal van inclusiviteit. Onderzoek speelt een belangrijke rol in het agenderen, 

identificeren, analyseren en oplossen van knelpunten. Vandaar dat wij tijdens dit congres 

deze vraag centraal stellen: ‘Zijn wij niemand vergeten?’. 

 

Wij nodigen u graag uit een abstract in te dienen over wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van palliatieve zorg. Indien mogelijk willen wij u vragen om hierbij aan te sluiten op 

het congresthema ‘Zijn wij niemand vergeten?’, maar abstracts over andere thema’s zijn ook 

welkom. We rekenen erop dat vele onderzoekers deze gelegenheid aangrijpen om de 

nieuwste wetenschappelijke inzichten met elkaar te delen en daarbij van elkaar te leren. U 

kunt uw abstract indienen voor een mondelinge presentatie of posterpresentatie. 

 

Deadline indiening abstract: Maandag 6 september 2021 (24:00 uur) 

 

Klik HIER om uw abstract in te dienen 

 

RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN ABSTRACTS  

 
We hebben de volgende gegevens nodig om uw abstract in behandeling te nemen: 
1. Titel van het abstract (beknopt en geeft goed weer waarover de bijdrage gaat) 
2. Gegevens auteur(s) 

▪ Naam (voorletters, achternaam) 
▪ Functie 
▪ Instelling/afdeling 

https://www.aanmelder.nl/pz2021/author


▪ E-mailadres 
▪ Wie is de presenterende auteur? 

3. Abstract 
▪ Maximaal aantal woorden is 400 
▪ Deel het abstract als volgt in: 

- Doel 
- Onderzoeksopzet/methode 
- Resultaten 
- Conclusie/discussie 
- Evt. acknowledgements 

4. Het abstract is in het Nederlands opgesteld.  
5. Bij het indienen willen wij u vragen om een keuze uit één van de volgende topics te 

maken: 
▪ Proactieve zorgplanning / markeren  
▪ Pijn- en symptoombestrijding 
▪ Psychologische, sociale en spirituele zorg 
▪ Beslissingen rond het levenseinde 
▪ Bijzondere doelgroepen 
▪ Transmuraal en/of interprofessioneel samenwerken 
▪ COVID-19 
▪ Onderwijs  
▪ Onderzoeksmethodologie  
▪ Ethiek, beleid en wetgeving 
▪ Overig 

6. Vermeld minimaal 3 kernwoorden die op uw abstract van toepassing zijn 
 
U bent vrij om meerdere abstracts in te dienen, maar dit dient via afzonderlijke abstract 
formulieren te gebeuren. Beoordeling van de abstracts zal geblindeerd gebeuren. Begin 
oktober ontvangt u bericht over de acceptatie van uw abstract. De inzender van een abstract 
dient zich gedurende beide dagen van het congres beschikbaar te houden voor het 
presenteren van het abstract en zich bij acceptatie van het abstract als congresdeelnemer in 
te schrijven.    
 
 
 
 
Meer informatie 

 Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Vonk, 
 Connect, Congressen & MEETings via k.vonk@connectmeetings.nl 
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